
 

 

 

พระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา 84,000 พระธรรมขันธ ไดแก 

1. พระวินัยปฎก มี 21,000 พระธรรมขันธ มี 5 คัมภีร กลาวถึงระเบียบแบบแผน ศีล 
และวินัยของพระภิกษุ ภิกษุณี และอาบัติโทษ ของการลวงละเมิดกฎเกณฑ วินัย 
เพ่ือใหเกิดความเรียบรอย ฝกหัดกาย วาจาใหเปนปกติ เปนตน 

2. พระสุตตันตปฎก หรือพระสูตร กลาวถึงความเปนไปของพระสัมมาสัมพุทธเจา 
และพระสาวก การบําเพ็ญบารมีในอดีต พระธรรมเทศนาทั่วๆ ไป เปนการแสดง
สมมติสัจจะ มี 21,000 พระธรรมขันธ มี 5 คัมภีร 

3. พระอภิธัมมปฎก มีมากที่สุด คือ มี 42,000 พระธรรมขันธ มี 7 คัมภีร แสดง
สภาวธรรม คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน ธาตุ ขันธ อายตนะ เปนตน แยกแยะ 
ขยายความใหเห็นความเปนจริงของสภาวธรรมนั้นๆ เพ่ือกําจัดความเห็นผิด ให
เห็นความเปนเหตุเปนผล เปนเรื่องของปญญา ธรรมระดับสูง 

 

พระธรรมคําสอน 84,000 พระธรรมขันธนี้ ทรงแสดงสัจจะหรือความจริง 2 ประการ คือ 

1. สมมติสัจจะ (conventional truth) หมายถึง ความจริงสมมติที่แตงตั้ง บัญญัติขึ้น
โดยมนุษย เพ่ือใหเขาใจ และสื่อความหมายกันไดในระหวางหมูชน และเปลี่ยนไดตลอดเวลา 
เชน คําวา ดวงจันทร ชื่อคน หอม เหม็น เย็น รอน ออน แข็ง ดอกไม เปนตน คําเหลาน้ี ลวน
เปนบัญญัติธรรม หรือสมมติ ขึ้นตามทองถิ่นชาติพันธุของตน ใหรูเร่ืองราวจากคําพูด รูปราง
สัณฐาน เปนที่ยอมรับนิยมกันในหมูนั้น ภาษาไทยเรียกดาวเคราะหบนฟาที่ใหแสงสวางในยาม
ราตรีวา “ดวงจันทร” ภาษาอังกฤษเรียกส่ิงเดียวกันน้ีวา “moon” ฝรั่งเศสเรียก “la lune” แตละ
ชาติเรียกไปตามภาษาของตน หรือเม่ือสัมผัสนํ้าเดือด รูสึกรอน คําวารอน ในแตละภาษา
ตางกัน แตความรูสึก หรือการรับรูรอนเหมือนกัน 

2. ปรมัตถสัจจะ (absolute truth) หมายถึง ความจริงสูงสุด เปนความจริงอันประเสริฐ 
เพราะเปนธรรมชาติที่มีอยูจริง เหนือการสมมติ ไมวิปริตแปรปรวน เปนอยางไรก็เปนเชนน้ัน 
เปนของจริง มีจริง เชน ธรรมชาติของไฟ คือรอน ธรรมชาติของดิน คือแข็ง จักขุปสาท หรือ
ประสาทตารับภาพไดอยางเดียว โสตปสาท หรือ ประสาทหูรับเสียงไดอยางเดียว เปนตน 
ความจริงน้ีไมเปนไปตามการบัญญัติแตงตั้งของผูใด ปรมัตถเปนอารมณของปญญา หาก

บทที่ 2 
จิต 
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2.1 จิต คือ ธรรมชาติที่รูอารมณ 

2.2 เจตสิก คือ ธรรมชาติที่ประกอบกับจิต 

2.3 รูป คือ ธรรมชาติที่แตกดับเสื่อมสลาย เพราะความรอน–เย็น เปนตน 

2.4 นิพพาน คือ ธรรมชาติที่พนจากตัณหาเคร่ืองรอยรัด คือ อารมณอันเปนที่
ดับกิเลส ดับทุกข 

รวมเรียกวาปรมัตถธรรม 4 นอกเหนือจากปรมัตถธรรมนี้ เปนสมมติ หรือ บัญญัติ
ทั้งสิ้น ในแงปรมัตถนั้น มนุษยและสัตว สิ่งทั้งหลาย ไมใชสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา การเปน 
นาย ก. เปนเพียงแตการประชุม หรือประกอบกันเขาระหวางรูปธรรม และนามธรรม คือ จิต 
เจตสิก และรูปเทาน้ัน สภาพธรรมทั้งปวงไมใชตัวตน เปนปรมัตถธรรม คือ เปนสภาพธรรมที่มี
ลักษณะเฉพาะแตละอยางๆ ไป ไมมีใครเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมนั้นได ที่เกิดขึ้นและดับไป 
เพราะมีเหตุปจจัย จิต เจตสิก และรูป เปนปรมัตถธรรมที่มีอยูในตัวเรา สวนพระนิพพานเปน
อารมณภายนอก ตองเจริญวิปสสนา ไดมัคคญาณ ผลญาณ จึงเขาถึง นิพพานอารมณได 

จิตไมใชหัวใจ แตเปนธรรมชาติที่รูอารมณ  อารมณ คือธรรมชาติที่จิตรู นั่นคือทุกอยาง
ในโลกนี้ ทั้งปรมัตถธรรมและบัญญัติธรรม  อารมณ เปนที่ยึดหนวงของจิต และเจตสิก เหมือน
คนชรา หรือทุพพลภาพ ตองอาศัยไมเทา หรือเชือกไวยึดเหนี่ยวใหทรงตัวได จิตก็ตองมี
อารมณเปนเครื่องยึด เคร่ืองอาศัย การรูอารมณรูได 6 ทาง คือ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ 
โดยจะกลาวในรายละเอียดตอไป 

เจตสิก คือธรรมชาติที่ประกอบกับจิต ปรุงแตงจิต มี 52 ลักษณะ เชน ปรุงแตง ใหจิต 
โลภ โกรธ หลง ไมโลภ ไมโกรธ ไมหลง เปนตน จิตกับเจตสิก เกิด–ดับ พรอมกัน ไมแยกจาก
กัน เหมือนไฟกับความรอน เหมือนดวงอาทิตยกับแสงสวาง เหมือนพระราชาเสด็จไปที่ใด ตอง
มีบริวารไปดวยตลอด 

รูป หรือรูปธรรม คือธรรมชาติที่ตองแตกดับ ยับยอยไป ไมอาจคงอยูได ดวยตนเหตุที่
เปนปฏิปกษตอรูป เชน ความรอน ความเย็น แดด ลม เหลือบ ยุง เปนตน สสารทั้งหลาย ก็
จัดเปนรูปเชนกัน ทั้งคลื่นเสียง คลื่นแสง รูปไมอาจรับรูอารมณไดเหมือนจิต แตรูปเปน
ธรรมชาติที่ถูกจิตรู รูปมี 28 เรียกรูปปรมัตถ 

 นิพพาน แปลวา พนจากเคร่ืองรอยรัด คือ ตัณหา นิพพานเปนธรรมชาติที่พนจาก
ตัณหาความทะยานอยาก จึงพนจากทุกข พนจากเหตุปจจัยปรุงแตง สงบจากเพลิงกิเลส เพลิง
ทุกข พนจากการเวียนวายตายเกิด 
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 ในบรรดาปรมัตถธรรมทั้ง 4 คือ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน นั้น จิต เจตสิก รูป มีสามัญ
ลักษณะ หรือตกอยูภายใตกฎไตรลักษณ สวนพระนิพพาน มีแตอนัตตลักษณะเทาน้ัน ไตร
ลักษณ ไดแก อนิจจลักษณะ หรืออนิจจัง คือความไมเที่ยง ตองเปลี่ยนแปลงไป ทุกขลักษณะ 
หรือ ทุกขัง คือทนอยูในสภาพเดิมไมได ตองเส่ือมสลายไป ดวยอํานาจการบีบคั้นของเหตุปจจัย 
เชน แดด ลม อนัตตลักษณะ หรือ อนัตตา คือ วางเปลาจากตัวตน ไมอาจบังคับบัญชาได 

 พุทธศาสนาใหความสําคัญ กับ ‘จิต’ เปนอยางยิ่ง ดังมีพุทธพจนแสดงไวหลายแหง 
เชน ในพระธัมมปทัฏฐกถา เร่ืองพระจักขุปาลเถระ ความวา “ธรรมทั้งหลายมีใจเปนหัวหนา มี
ใจเปนใหญ สําเร็จแลวดวยใจ ถาบุคคลมีใจราย พูดอยูก็ดี ทําอยูก็ดี ทุกขยอมไปตามเขา 
เพราะเหตุนั้น ดุจลอหมุนไปตามรอยเทาโค ผูนําแอกไปอยู ฉะนั้น” และขอความวา 

 “โจรตอโจร หรือคนผูกเวรตอคนผูกเวร พึงทําความพินาศอะไรใหแกกัน จิตที่ตั้งไวผิด 
พึงทําบุคคลใหเลวรายยิ่งกวาน้ัน” 

 “มารดา บิดา หรือญาติอ่ืนๆ ทําความดีบางชนิดใหไมได จิตที่ตั้งไว ชอบแลว ทําบุคคล
ใหดีไดยิ่งกวาน้ัน” 

 ขยายความไดวา มารดาน้ันทําทุกอยางเพ่ือลูกได ยกแผนดินใหลูกได ยกลูกเปนพระ
เจาจักรพรรดิก็ได แตจิตที่ตั้งไวถูกตอง ดีกวาน้ัน เพราะมารดา อยางมากที่สุดก็ทําใหเปนพระ
เจาจักรพรรดิ หรือยกแผนดินใหลูก แตถาเราตั้งจิตไวถูกตอง มีจิตที่ดี เราสามารถเปนไดยิ่ง
กวาพระเจาจักรพรรดิ นั่นคือ เปนพระอริยบุคคล เปนพระอรหันตได หมดกิเลสได ซึ่งเปนส่ิงที่
มารดาทําใหเราไมได เราตองทําเอง และดีกวาการเปนพระเจาจักรพรรดิเสียอีก เพราะเปนพระ
เจาจักรพรรดิยังมีทุกข ยังตองเวียนวายตายเกิด ยังไมหมดกิเลส 
 

ช่ือของจิต 

 ในปฏิสัมภิทา อรรถสาลินีอรรถกถา ไดแสดงชื่อของจิตไวถึง 10 ชื่อ จากชื่อทั้ง 10 นี้ 
ลวนแสดงความหมาย ลักษณะ หนาที่ของจิตทั้งสิ้น ไดแก 

1. จิต หมายถึง ธรรมชาติที่คิด หรืออีกนัยหนึ่ง เปนธรรมชาติที่วิจิตร จึงชื่อวา จิต 

2. มโน หมายถึง ธรรมชาติที่นอมไปหาอารมณ หรือกําหนดรูอารมณ 

3. บัณฑระ หมายถึง ธรรมชาติที่ผองใส 

4. มนินทรีย หมายถึง เปนใหญในการรูอารมณ ไดชื่อน้ีเพราะครองความเปนใหญ 

5. วิญญาณ หมายถึง ธรรมชาติที่รูอารมณ 

6. วิญญาณขันธ หมายถึง วิญญาณที่เปนขันธ (กอง) คือ เปนหน่ึงในขันธ 5 
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7. หทัย หมายถึง รวบรวมอารมณไวภายใน นั่นคือจิตเปนภายใน รูอารมณที่ปรากฏ
ภายนอก 

8. มานัส หมายถึง ธรรมชาติฉันทะ คือความพอใจที่มีอยูในใจ 

9. มนายตนะ หมายถึง ใจในฐานะที่เปนเคร่ืองตอกับอารมณ 

10. มโนวิญญาณธาตุ หมายถึง เปนธาตุที่รูแจงอารมณ (เปนสภาวธรรม ไมใชสัตว) 
 

ธรรมชาติของจิต 

1. รูอารมณแมจะมีชื่อเรียกไดถึง 10 ชื่อ แตโดยลักษณะของจิตแลว มีธรรมชาติเดียว 
คือ รูอารมณ จิตรับอารมณอยูเสมอ เปนอารมณตางๆ เชน อารมณทางตา (เห็น) อารมณทาง
หู (ไดยิน) อารมณทางจมูก (ไดกลิ่น) อารมณทางลิ้น (รับรส) อารมณทางกาย (สัมผัส) อารมณ
ทางใจ (นึกคิด) 

อารมณ คือ ธรรมชาติ หรือสิ่งที่จิตรู สัตวทั้ง 31 ภูมิ ที่เวียนวายตายเกิดอยูนั้น ตองมี
จิตในการรูอารมณ สัตวที่ไมมีจิต มีเพียงอสัญญสัตว ในรูปพรหมภูมิ หรือที่เรียกวา พรหมลูก
ฟก สิ่งอ่ืนๆ นอกจากสัตวใน 31 ภูมินี้ เชน สิ่งของวัตถุ ตนไม ภูเขา เปนตน ไมมีจิต เพราะไม
มีการรูอารมณใดๆ 

การรูอารมณของจิต มีอยู 6 ทาง ไดแก 

 1. รูอารมณทางตา เรียกวา จักขุวิญญาณ 

 2. รูอารมณทางหู     ” โสตวิญญาณ 

 3. รูอารมณทางจมูก     ” ฆานวิญญาณ 

 4. รูอารมณทางลิ้น     ” ชิวหาวิญญาณ 

 5. รูอารมณทางกาย     ” กายวิญญาณ 

 6. รูอารมณทางใจ     ” มโนวิญญาณ 

การรูอารมณทางตา คือ เห็น  รูอารมณทางหู คือ ไดยิน 

รูอารมณทางจมูก คือ ไดกลิ่น  รูอารมณทางลิ้น คือ รูรส 

รูอารมณทางกาย คือ รูสึกกายสัมผัส รูอารมณทางใจ คือ รูความนึกคิด 

อารมณ คือ ธรรมชาติที่จิตรู มี 6 อยาง คือ 

1. รูปารมณ ไดแก รูปราง สี สัณฐาน รูไดโดยกระทบทวารตา 

PY 212 12 



2. สัททารมณ ไดแก เสียงตางๆ รูไดโดยกระทบ หู 

3. คันธารมณ ไดแก กลิ่นตางๆ รูไดโดยกระทบ จมูก 

4. รสารมณ ไดแก รสตางๆ รูไดโดยกระทบ ลิ้น 

5. โผฏฐัพพารมณ ไดแก เย็น รอน ออน แข็ง หยอน ตึง รูโดยกระทบกาย 

6. ธรรมารมณ ไดแก อารมณที่รับรูไดทางใจ สิ่งที่ใจนึกคิด (เปนส่ิงที่นอกเหนือจาก
รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส หรือ โผฏฐัพพะ) รูโดยทางใจ 

 จิตที่รูอารมณตางๆ นี้ เรียกวา วิญญาณ เปนการเรียกตามธรรมชาติของจิต เม่ือจับคู
กับอารมณ จะเปน 6 คู ดังตอไปน้ี 

 1. รูปารมณ  – จักขุวิญญาณ 

 2. สัททารมณ  – โสตวิญญาณ 

 3. คันธารมณ  – ฆานวิญญาณ 

 4. รสารมณ  – ชิวหาวิญญาณ 

 5. โผฏฐัพพารมณ – กายวิญญาณ 

 6. ธรรมารมณ  – มโนวิญญาณ 

 ดังนั้น วิญญาณ คือจิต คือการรูแจงอารมณ (consciousness หรือ sense – awareness) 
ไมใชวิญญาณของคนตายที่ลองลอยออกจากราง ไปหาที่เกิดใหม หรือเจตภูต ซึ่งการเขาใจ
เชนน้ันไมตรงกับหลักพุทธศาสนา และอารมณในที่นี้ หมายถึง สิ่งที่จิตรูทางทวาร 6 (sense 
object) ไมไดหมายถึง ความรูสึก รัก เกลียด ชอบ หรือ emotion 

จิตที่เกิดขึ้นก็รูอารมณ จะมีแตจิตที่เปนสภาพรูโดยไมมีอารมณ ซึ่งเปนส่ิงที่ถูกรูไมได เหมือนมี
การรับประทาน ก็ตองมีอาหารที่เรารับประทาน 

 การรูอารมณของจิตเปนปรมัตถธรรม เพราะจิตเปนธรรมที่แทจริง ไมใชสมมติบัญญัติ 
ทุกเชื้อชาติภาษาจะรูเหมือนกันหมด คือการที่จิตเห็นเกิดขึ้น ก็ตองเห็นส่ิงที่ปรากฏทางตา การ
ที่จิตไดยินเกิดขึ้น ก็ตองไดยินส่ิงที่ปรากฏทางหู การเห็น การไดยินเปนการกระทบกัน หรือ 
ผัสสะ อันที่จริง ไมมีสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา แตอยางใด 

 การรูอารมณ 3 อยาง 

1. วิญญาณรู หมายถึง จิตรูอารมณตางๆ ตามทวาร 6 ไดแก รูเห็น ไดยิน ไดกลิ่น รู
รส รูสัมผัส และนึกคิด 
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2. สัญญารู หมายถึง การรูจําอารมณได เชน จําสีสันตางๆ ได จําหญิง ชาย ชื่อคน 
สัตว สิ่งของได เปนตน ทั้งน้ี เกิดจากการไดยิน ไดเห็นภาพ สิ่งที่คลายสิ่งน้ันมา
กอน เปนการรูโดยจดจําเอาไว 

3. ปญญารู หมายถึง การรูเหตุผลตามความเปนจริง รูเหตุผลของธรรมชาติ เชน รู
บาป บุญ คุณ โทษ รูวาบุญใหผลเปนสุข บาปใหผลเปนทุกข รูสภาพความเปนจริง
ของธรรมชาติ รูเหตุปจจัย รูวาจะละกิเลสตองทําอยางไร 

 ดังนั้น การรูอารมณของจิตเปนการรูแบบวิญญาณรู นั่นเอง 
 

องคประกอบของการรูอารมณ 

 การรูอารมณของจิตตองมีองคประกอบที่จะทําใหการรูอารมณนั้นชัดเจนสมบูรณ 
                     องคประกอบ 
จักขุวิญญาณจิต 1. จักขุปสาท มีประสาทตาดี 
รูอารมณทางตา 2. รูปารมณ มีรูป หรือสีตางๆ ปรากฏเฉพาะหนาเปนปจจุบัน 
 3. อโลกะ มีแสงสวาง 
 4. มนสิการ มีความใสใจ หรือตั้งใจ คือสนใจดู ตั้งใจมอง 
โสตวิญญาณจิต 1. โสตปสาท มีประสาทหูดี 
รูอารมณทางหู 2. สัททารมณ มีเสียงตางๆ มาปรากฏ มีความส่ันสะเทือนของ

อากาศ 
 3. วิวรากาส มีชองวางของหู หรือมีอากาศใหเสียงผาน 
 4. มนสิการ มีความใสใจ ตั้งใจฟง 
ฆานวิญญาณจิต 1. ฆานปสาท มีประสาทจมูกดี 
รูอารมณทางจมูก 2. คันธารมณ มีกลิ่น 
 3. วาโยธาตุ มีลม 
 4. มนสิการ มีความตั้งใจ 
ชิวหาวิญญาณจิต 1. ชิวหาปสาท มีประสาทลิ้นดี 
รูอารมณทางลิ้น 2. รสารมณ มีรส 
 3. อาโปธาตุ มีน้ํา 
 4. มนสิการ มีความตั้งใจ 
กายวิญญาณจิต 1. กายปสาท มีกายประสาท 
รูอารมณทางกาย 2. โผฏฐัพพารมณ มีความเย็น รอน ออน แข็ง หยอน ตึง 
สัมผัส 3. ปถวีธาตุ มีธาตุดิน 
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 4. มนสิการ มีความตั้งใจ 
มโนวิญญาณจิต 1. ปญจทวาร 
รูอารมณทางใจ 

มีประสาททั้ง 5 ตั้งแต กายปสาท โสตปสาท 
ฆานปสาท ชิวหาปสาท จักขุปสาท 

 2. ปญจารมณ มีอารมณมากระทบประสาท 
 3. หทัยวัตถุ มีหทัยวัตถุเปนที่อาศัยของจิต 
 4. มนสิการ มีความตั้งใจ 

 องคประกอบที่กลาวมาของแตละสภาพการรับรูตองครบถวน จึงจะทําใหการรับรู
เกิดขึ้นและสมบูรณได เชน จักขุวิญญาณจิต หรือ การเห็น ตองประกอบดวย จักขุปสาท หรือ
ประสาทตาดี มีรูปหรือสีปรากฏเฉพาะหนา (และตองปรากฏในปจจุบัน) มีแสงสวาง และมี
ความตั้งใจ ใสใจในสิ่งน้ัน ถาไมมีความตั้งใจ ก็อาจเหมือนภาพแวบผานไปโดยที่จับไมไดวา
เปนภาพอะไร หรือในกรณีที่ น.ส. ก. ตาบอด หรือจักขุปสาทเสียไป ยอมไมครบองคประกอบ 
การเห็นยอมเกิดขึ้นไมได จักขุปสาทในที่นี้ ไมไดหมายถึงลูกนัยนตา หรือดวงตา เพราะแมคน
มีความพิการทางตา มีดวงตาอยูในเบาตา แตมองไมเห็น จักขุปสาท หมายถึง ประสาทตาที่รับ
การกระทบของรูปารมณ หรือรูป คือสีตางๆ พระพุทธองคทรงแสดงวา ประสาทตา เปน
ธรรมชาติรูปชนิดหนึ่งที่เกิดจากกรรม มีความใสเหมือนกระจกเงา อยูตรงกลางตาดํา มีเยื่อตา 
7 ชั้น ซับอยู เหมือนปุยสําลีที่ชุบน้ํามันชุมๆ ซึ่งมีขนาดโตเทาหัวเหา ประสาทตาเปนตัวรับการ
กระทบของรูปารมณ คือคลื่นแสงน่ันเอง คนที่ตาพิการ ไมอาจรับภาพได เพราะจักขุปสาท 
หรือประสาทตาสวนนั้นเสียไป แมคนตาดีปกติ หากอยูในที่มืด ไมมีแสงสวางก็มองไมเห็น หรือ
ขาดความตั้งใจ (มนสิการ) ที่จะมองดู การเห็นก็เกิดขึ้นไมได 

 การรับเสียง ก็ตองมีโสตปสาทที่ดี ไมไดหมายถึง มีใบหู โสตปสาท คือประสาทหูที่รับ
กระทบกับสัททารมณ คือคลื่นเสียง ซึ่งก็คือ ความสะเทือนในอากาศ โสตปสาท เปนธรรมชาติ
ชนิดหนึ่งที่เกิดจากกรรม มีความใสบริสุทธิ์ ตั้งอยูภายในชองหู มีรูปรางเหมือนวงแหวน มีขนสี
แดง เสนละเอียดเล็กๆ งอกอยูทั่วบริเวณนั้น เปนเคร่ืองรับเสียงตางๆ มีวิวรากาส คือชองวาง
ในหู ตรงกับหลักวิทยาศาสตร การมีชองวาง คืออากาศภายในชองหู ความสั่นสะเทือนจึงเขาไป
กระทบประสาทหู ทําใหเกิดการไดยินขึ้น 

 การรับกลิ่น และรส ก็มีประสาทรับกลิ่น รับรส อยูในชองจมูก ในกลางลิ้น ทําหนาที่รับ
กลิ่น รับรส และมีองคประกอบครบถวน การรับอารมณนั้นๆ จึงสมบูรณ ประสาทเหลาน้ีลวน
เกิดจากกรรมทั้งสิ้น 

 การรับสัมผัสทางกายน้ัน กายปสาท เกิดอยูทั่วรางกายของเรา เวนเฉพาะบางแหง เชน 
ปลายผม ขน เล็บ หนังที่หนา เปนตน จึงไมมีกายปสาท คนที่เปนอัมพาตในอวัยวะบางสวน 
หรือคนที่เปนโรคเรื้อนชนิดรุนแรง กายปสาทสวนนั้นเสียไป จึงไมอาจรับรู เย็น รอน ออน แข็ง 
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 จิตรับรูอารมณตางๆ อยูเสมอ เชน เห็น ไดยิน ไดกลิ่น อารมณใดก็ตามที่มาปรากฏชัด 
จิตรับรูไดทั้งส้ิน 

2. การรับรูอารมณของจิต รูไปไดไกล จิตสามารถนึก คิดไปไกล ถึงขอบจักรวาล ทั้งที่ตัว
เรา หรือกายยังอยูที่นี่ จิตสามารถนอมเอาอารมณที่อยูไกลมาคิดได ไมใชจิตออกจากตัวเราไป
รูอารมณ เชน ตัวเราอยูที่บาน คิดวาเคยไปกราบพระธาตุพนมที่จังหวัดนครพนม เห็นภาพพระ
ธาตุพนมไดชัดเจน แลวคิดวา พระธาตุดอยสุเทพ ที่เชียงใหม ก็เคยไปกราบมาแลว ชั่วขณะ
เดียว สามารถคิดจากจังหวัดที่อยูปจจุบันไปยังจังหวัดนครพนม แลวเลยไปจังหวัดเชียงใหมได 
คิดไปถึงตางประเทศก็ได จึงกลาววา การรับรูอารมณของจิต รูไปไดไกล 

3. จิตมีธรรมชาติไปดวงเดียว หมายความวา เม่ือรับรูอารมณ จิตรับรูอารมณไดทีละ
อยาง เชน เราเห็นรถยนตวิ่งผานไป ไดยินเสียงเครื่องยนตพรอมๆ กันน้ัน อันที่จริงแลว จิต
เห็น และจิตที่ไดยิน ไมไดเกิดพรอมกัน การเห็นดอกมะลิสีขาว ไดกลิ่นหอมของมะลิ ก็ไมได
เกิดพรอมกัน เพราะจิตรับรูอารมณไดทีละอยางเทาน้ัน จิตบางดวงเห็นสี บางดวงไดกลิ่น บาง
ดวงนึกคิด เชน เห็นกุหลาบ ไดกลิ่นหอม นึกวาเคยเห็นกุหลาบพันธุนี้ กลิ่นนี้ที่ไหน ลวนเปน
คนละขณะ เปนจิตคนละดวงทั้งสิ้น (การเรียกจิตเปนดวงนั้นมิไดหมายความวา จิตมีรูปรางเปน
ดวง จิตเปนนามธรรม แตใชคําวา ดวง ตามความนิยม เพ่ือใหเขาใจไดวา เปนคนละจิตกัน) 
การท่ีเราเขาใจวา เห็น ไดยิน ไดกลิ่น พรอมกัน เปนเพราะความเร็วของการเกิด–ดับ ของจิต 
ซึ่งเปนไปรวดเร็วมาก เพียงลัดน้ิวมือเดียว จิตเกิด–ดับ ถึง แสนโกฏิขณะ จึงทําใหเราเขาใจวา
เปนจิตดวงเดียวกัน เปรียบไดกับหลอดนีออนที่กะพริบตลอดเวลา ทําใหเราเขาใจวาเปนแสง
ไฟเดียวกัน ไมไดมีการกะพริบ หรือเปรียบกับความเร็วของพัดลม เราเห็นเปนแผนเดียวกัน 
อันที่จริงเปนใบพัดคนละใบ แตใจของคน หรือจิตนั้น เกิด–ดับ เร็วกวาน้ัน จนแยกไมออกวา 
เกิดคนละขณะกัน ระหวาง การเห็นกับการไดยิน การรูอารมณรูไดทีละอารมณ เม่ือโลภะ หรือ
ความโลภเกิด จึงไมอาจเกิดพรอมโทสะ หรือความโกรธได ตองรูอารมณทีละหนึ่ง เทาน้ัน 

4. จิตเปนนามธรรม ไมมีรูปราง สัณฐาน ไมอาจหยิบจับมาวางใหดูได ไมสามารถแสดง
ลักษณะได จึงสมมติเรียกเปนดวง หรือ เปนขณะ 

5. จิตตองมีวัตถุเปนที่เกิด ที่อาศัย สัตวตางๆ เกิดไดใน 31 ภูมิ แตสัตวที่เกิดในภูมิที่มี
ขันธ 5 เชน มนุษย วัตถุที่จิตอาศัยมี 6 แหง ไดแก 

1. จักขุวัตถุ 

2. โสตวัตถุ 
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3. ฆานวัตถุ 

4. ชิวหาวัตถุ 

5. กายวัตถุ 

6. หทัยวัตถุ 

 จิตของสัตวทั้งหลายที่ยังไมเปนพระอรหันต จะถูกครอบงําดวยอํานาจของกิเลส จึง
เขาใจผิดวา รูปนามขันธ 5 เปนสัตว บุคคล ตัวตน เราเขา มองเห็นผิดเพ้ียนไปจากความเปน
จริง จึงไมอาจพนจากวัฏฏสงสารได 

6. จิตเปนประธานในการทํากิจทั้งปวง การกระทําทางกาย วาจา หรือนึกคิด ลวนมาจากจิต 

 นอกจากจิตจะรูอารมณแลว การกระทําตางๆ ของสตัวทั้งหลาย ไมวาบุญ บาป ทําดี 
ทําชั่ว พูดดี พูดชั่ว คิดดี คิดชั่ว ลวนสําเร็จลงไดดวยจิตใจทั้งสิ้น เพราะจิตหรือใจเปนใหญ เปน
ประธานในการพูด คิด ทํา ดังพุทธพจน ในพระธัมมปทัฏฐกถา เรื่อง พระจักขุปาลเถระ ที่ไดยก
มา กลาวไปแลว จิตนี้ทาํใหทํากรรมตางๆ ได และยังสามารถทําใหความเปนอยูของสัตว
ทั้งหลายวิจิตร วิจิตรน้ี คือ เปนไปตางๆ ไมเหมือนกัน มีความหลากหลาย ประมวลไว
ดังตอไปน้ี 
 

ความวิจิตรของจิต 

1. วิจิตรดวยตนเอง เพราะจิตเปนไปอยางหลากหลาย นาพิศวง มีจิตหลายอยาง ทั้ง
กุศล อกุศล จิตในฌาน จิตที่มีโลภะ จิตที่มีโทสะ จิตที่มีศรัทธา จิตที่มีหิริ เปนตน ซึ่งจิตมีถึง 89 
หรือ 121 ดวง 

2. วิจิตรโดยการกระทํา เพราะทุกๆ สิ่งทั้งสิ่งมีชีวิต และสิ่งไมมีชีวิต ทั้งวัตถุ และสัตว
ทั้งหลายแตกตางหลากหลาย งดงามบาง สยดสยอง หรือนาพิศวง ก็ดวยอํานาจของจิตที่ทําให
วิจิตร เชน สิ่งมหัศจรรยของโลกที่ใหญโต สวยงามตระการตา ยานอวกาศที่สามารถโคจร
ออกไปนอกโลก ระเบิดนิวเคลียร อาวุธชีวภาพที่เปนอันตรายรายแรง สามารถคราชีวิตคนทั้ง
โลกได สิ่งเหลาน้ี ลวนเปนผลมาจากความวิจิตรของจิตมนุษย ที่สรางสรรคสิ่งวิจิตรพิสดาร 
งดงามขึ้นมา โดยที่มีวัตถุประสงคที่สรางสรรค หรือทําลายลาง สุดแทแตจิตของผูสรางและผู
นํามาใช ความเปนไปของสัตวทั้งหลายก็เชนเดียวกัน มีความวิจิตรตางๆ กัน เปนสัตว
เดรัจฉานเหมือนกัน แตรูปลักษณก็ตางกัน การดํารงชีวิต อุปนิสัยก็ตางกัน เชน กระตายมีขนฟู
นุม ปราดเปรียว หูยาว แตเตามีกระดองแข็ง เคลื่อนไหวเชื่องชา ขณะที่นกบินได แตกระตาย
อยูบนบกเทาน้ัน พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงไวในพระไตรปฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวัคค 
มีความวา.....  
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“.....ภิกษุทั้งหลาย บรรดาจําพวกสัตวดิรัจฉานเหลาใด มีอยูในโลก  ตถาคต ไมเคยเห็น
วา สัตวเหลาอ่ืนเหลาใดที่จะวิจิตรเหมือนกับพวกเหลาสัตวดิรัจฉานนี้เลย ภิกษุทั้งหลาย บรรดา
จําพวกดิรัจฉานที่วิจิตรถึงเพียงน้ี ก็เพราะจิตน้ีเองเปนผูกระทําใหวิจิตร ภิกษุทั้งหลาย จิตน้ี
แหละวิจิตรยิ่งกวาพวกดิรัจฉาน....” 

 การท่ีสัตวทั้งหลายมีกําเนิดเกิดมากหลากหลาย แปลกพิสดาร วิจิตรตางๆ นานา 
เพราะผลของกรรม ทํากรรมที่ทําใหเปนสัตวชนิดน้ันๆ นั่นคือ การกระทําทั้งทางกาย วาจา ใจ 
ของสัตวเหลาน้ันวิจิตร ที่การกระทําทางกาย วาจา ใจ วิจิตร ก็เพราะตัณหา คือความทะยาน
อยากวิจิตร ที่ตัณหาวิจิตร เพราะสัญญา หรือความจําเร่ืองราวตางๆ วิจิตร ที่สัญญาวิจิตรก็
เพราะจิตวิจิตร 
 

กําเนิดวิจิตร (สัตวเกิดมาวจิิตรหลากชนดิเพราะการกระทําวิจิตร) 
 

การกระทําทางกาย วาจา ใจ วิจิตร 
 
 

ตัณหาวิจิตร  
 
 

สัญญาวิจิตร  
 

จิตวิจิตร  
 

3. วิจิตรในการสั่งสมกรรมกิเลส การกระทําตางๆ ของเราไมวาจะเปน บุญ บาป หรือ 
กุศล อกุศล ที่ทําใหจิตเศราหมอง หรือผองใสก็ตาม มีการสั่งสมไวในจิต ไมสูญหายไปไหน 
เหมือนเก็บขอมูลเอาไว ไมลบเลือน แมจะเปนเรื่องเล็กนอยก็ตาม เม่ือ 10 ปกอน เราเคยโกรธ 
หรือทํารายใคร สิ่งเหลาน้ีถูกเก็บไว แมเราจะลืมไป แตมันก็จะติดตามเราไป เหมือนเกวียนตาม
รอยเทาโค หรือทําดี ก็จะตามเราไปเหมือนเงาติดตามตัว ตลอดเวลาจิตก็รับอารมณใหม นับแต
อดีต ปจจุบัน อนาคต ก็เปนเชนน้ี ซึ่งก็สุดแทวา ผูใดสั่งสมกุศล หรืออกุศลไวมาก คุนเคยกับ
การทําบุญ หรือทําบาป 

4. วิจิตรในการรักษาวิบาก นอกจากจะส่ังสมกรรม และกิเลสแลว จิตจะทําหนาที่
รักษาวิบาก (ผล) ของกรรม และกิเลสไว สิ่งที่ทําไว (ผลของกรรม) ไมสูญหาย ติดตามไปให
ผูทํากรรมตองไดรับผล เม่ือโอกาสอํานวย การที่เราไดเห็นภาพที่ดี เปนที่พอใจ ไดยินเสียงที่
ไพเราะ ไดลิ้มรส ไดสัมผัส ไดกลิ่น ที่พอใจหรือไมก็ตาม เปนวิบากจิต หรือเปนผลของกรรมที่
เคยทํามา เราไมสามารถเลือกไดที่จะเห็นแตสิ่งดี ไดยินแตเสียงไพเราะ ไดแตกลิ่นหอม หรือ
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วิบาก 

กิเลส

กรรม

 
 
 
 
 
 

5. วิจิตรในการสั่งสมสันดาน คือเม่ือจิตไดกระทําการอยางใดอยูเสมอๆ ยอมชํานาญ
ในการกระทําการอยางน้ัน เปนนิสัยสันดาน เพราะจิตดวงหนึ่งแมเกิดขึ้น แลวดับไป จิตที่ดับไป
ก็เปนปจจัยใหจิตดวงใหมเกิดขึ้น เรื่อยไปตลอด จิตดวงใหมที่เกิดขึ้น ก็สืบทอดทุกส่ิงที่สะสมอยู
ในจิตดวงกอนมาที่ตนแลวก็สืบตอไปยังจิตดวงใหมตอไป การเกิดขึ้น ดับไป และสืบทอด สง
มอบกิจใหจิตดวงใหมนี้เปนไปตลอด ไมมีระหวางคั่น ไมมีหยุดพัก คําวา “สันดาน” ที่จิตทํา
หนาที่สั่งสมนั้น มาจากคําวา “สนตติ” หมายถึง สืบตอ นั่นคือ เม่ือจิตเกิดขึ้น และดับลง สืบตอ 
(สันตติ) สงมอบรับชวงการงาน และกิเลสที่จิตไดรับสั่งสมไวสืบตอไปดวย ไมไดเกิดแลวดับไป
เฉยๆ ดังน้ัน การเปนคนมีนิสัยมักโกรธ หรือ เมตตา หรือนิสัยอ่ืนๆ ก็คือผลจากการสั่งสม และ
สืบตอ ดังกลาวน้ีเอง 

 การสืบตอนิสัย จิตใจ บุคลิกภาพเหลาน้ี สืบทอดติดตัวมาตั้งแตอดีตชาติ และสืบตอไป
ไดอีก ถาไมแกไขเปลี่ยนแปลง พระสัมมาสัมพุทธเจา ไดแสดงเร่ืองนิสัยที่ติดตัวขามภพชาติ 
ของพระภิกษุรูปหน่ึง ไวในขราทิยชาดก เร่ืองมีอยูวา พระภิกษุรูปหน่ึงคลายความเพียรในการ
ปฏิบัติธรรม เพ่ือนภิกษุตักเตือนก็ไมฟง โตเถียง ด้ือรั้น พระพุทธองคทรงทราบ แลวตรัสวา 

 “ดูกอน ภิกษุ เธอไมไดเปนคนหัวด้ือเฉพาะแตในชาตินี้เทาน้ัน แมชาติกอน เธอก็ด้ือ
ดานเสียจนกระทั่งตองไปติดบวงตายมาแลว” ทรงแสดง ขราทิยชาดก มีความวา 

PY 212 19 



 ในอดีตกาล มีพญากวางตัวหน่ึง คุมบริวารฝูงใหญ ใหอยูในโอวาทไดดวยเมตตาธรรม 
และยังสอนวิชา มฤคมายา หรือวิธีการเอาตัวรอดของกวางใหบรรดากวางบริวารทั้งหลาย
เหลาน้ันดวย 

 วันหนึ่ง นางกวางซึ่งเปนนองสาวของพญากวาง ไดนํากวางลูกชายมาใหพญากวาง
ชวยสอนวิชามฤคมายา แตลูกกวางก็ด้ือดึง ไมยอมมาเรียน ไมสนใจคําแนะนําของเพ่ือนๆ 
กวาง กลับหนีไปเที่ยวเลน จนติดบวงนายพราน และตายลง แมกวางครํ่าครวญเสียใจมาก 
พญากวางใหสติแกกวางนองสาววา “ขราทิยาเอย เจาอยาไดเศราโศกเสียใจกับลูกหัวด้ือ ไม
ยอมอยูในโอวาทน้ันเลย ฉันไมอาจสั่งสอน และไมคิดจะส่ังสอนเจากวางผูมี 8 กีบ มีเขาคด 
ตั้งแตโคนจนถึงปลาย และทนดื้อดานอยูไดตั้ง 7 วัน เชนนี้” (เอกนิบาต อรรถกถาชาดก 27/14)                     

 พระพุทธองคทรงแสดงตอไปวา กวางผูเปนหลานในครั้งน้ัน ไดเกิดมาเปนภิกษุผูวา
ยาก กวางขราทิยาไดเกิดเปนพระอุบลวรรณาเถรี สวนพญากวาง คือองคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาในปจจุบัน 

 การที่จิตสั่งสมสิ่งใดบอยๆ ทําบอยๆ พูดบอยๆ คิดบอยๆ เคยชิน หมกมุนกับสิ่งน้ัน 
พฤติกรรมนิสัยก็มุงไปในทางนั้น และขามภพชาติได แมในภพน้ี หากสืบประวัติอาชญากร 
กลุมคนที่กาวราวรุนแรง ปลนฆา จะพบวามาจากครอบครัว สิ่งแวดลอม ที่ชอบใชความรุนแรง
ในการเลี้ยงดู ในการตัดสินปญหา ตลอดจนชอบเสพสื่อประเภทรุนแรงตางๆ เหลาน้ีลวนเปน
การส่ังสมในจิตทั้งสิ้น 

 ความสามารถ หรือสิ่งที่เรียกวา พรสวรรคก็เชนเดียวกัน ความชํานาญนั้นไดสั่งสม
มาแลว แตอดีต ทั้งความเปนอัจฉริยะในทางดนตรี คณิตศาสตร และอ่ืนๆ บุคคลเหลาน้ัน ได
เคยศึกษา หรือเชี่ยวชาญในเรื่องตางๆ เหลาน้ัน นับไมถวน อาจเปนหลายภพชาติตอเน่ืองกันก็
ได ความชํานาญ ความสามารถนั้น จึงสืบเน่ืองมาในสันดาน ใหมีความชอบ มีความแตกฉาน
ในสาขาหรือเรื่องราวน้ันๆ เปนพิเศษกวาคนอ่ืน และทําใหมีจริตนิสัยที่แตกตางกันไป 

 พุทธศาสนาไดกลาวถึง จริต หรือ จริยา ซึ่งหมายถึง ความประพฤติที่เปนปกตินิสัย 
หรือความเคยชิน ที่แตกตางกันไปในแตละบุคคล วาส่ังสมตางกันไป ตั้งแตอดีตชาติ คัมภีรวิ-
สุทธิมรรคไดกลาวถึงการเกิดจริตแตละประเภทที่ตางกันวา เกิดจากอกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ 
โมหะ รวมทั้งกิเลสทั้งหลาย และกุศลมูล คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ ที่เก็บสั่งสมรวบรวมไวใน
จิตของแตละบุคคลนั่นเอง การรูจักจริต ทําใหเราสามารถเขาใจนิสัย จริตของตน เปนประโยชน
ในแงการปฏิบัติเจริญสมถกรรมฐาน ที่ตองเลือกวิธีปฏิบัติใหเขากับจริตของตน เพ่ือใหการ
ปฏิบัตินั้นเจริญกาวหนา และรูจักจริตตางๆ จะสามารถทําใหเราสามารถปฏิบัติตอผูอ่ืนได
ถูกตอง เพราะทราบจริต อัธยาศัย พ้ืนเพจิตใจของผูนั้น ทําใหหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไมเปนที่ถูก
อัธยาศัย และทําในสิ่งที่ถูกอัธยาศัยของผูที่เราสัมพันธดวย มีความเขาใจความแตกตางกันของ
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 หากกลาวโดยสังเขป จริต แบงเปน 6 ประเภท แตโดยละเอียดแลว แบงไดถึง 63 จริต 
ในที่นี้จะกลาวถึงจริตหลัก 6 ประการ ไดแก 

1. ราคจริต หมายถึง อุปนิสัย พฤติกรรม เนนหนักไปในทางรักสวย รักงาม มีลักษณะ
ของพฤติกรรมที่แสดงออก 8 ประการ ไดแก 

ก. มีมารยา เจาเลห อําพรางความจริง เสแสรง จับจด จิตใจออนแอ มักพรํ่าบนถึง
ความลําบากของตน เปนตน 

ข. โออวด ชอบเปนจุดเดน คุยอวดความดีที่ไมมีในตนเอง ชอบแตงตัว ใชน้ําหอม 
เคร่ืองประดับมากๆ เปนตน 

ค. ถือตัว แบงชนชั้น ดูถูกคนอ่ืน คํานึงถึงหนาตา ชอบคบคนมีฐานะตําแหนงสูง 
เปนตน 

ง. ประสงคในทางทุจริต อยากได ทําเพ่ือใหไดสิ่งตางๆ โดยไมคํานึงถึงความ
ถูกผิด เปนตน 

จ. อยากเปนใหญ ชอบการเยินยอ ชอบวางอํานาจ ตองการปรารถนามากทั้งเร่ือง
ทรัพยสิน ยศศักด์ิ กามารมณ อยากใหคนอ่ืนชมเชยในคุณงามความดีของตน
มากๆ เปนตน 

ฉ. ไมสันโดษ ไมยินดีในสิ่งที่ตนได ตนมี อยากได พอใจสิ่งที่เปนของผูอ่ืน 
สุรุยสุราย ฟุงเฟอ เปนตน 

ช. แงงอน นอยใจ ชอบใหผูอ่ืนเอาใจ เปนตน 

ซ. มีความโออา ชอบประดิดประดอย ทํางานประณีตเรียบรอย สะอาด แตใจโลเล 
ไมม่ันคง เปนตน 

2. โทสจริต หมายถึงอุปนิสัยพฤติกรรม เนนหนักไปในทางโกรธงาย โวยวาย 
ฉุนเฉียว ใจรอน หงุดหงิด มีลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออก 6 ประการ ไดแก 

ก. มักโกรธ โกรธงาย ใจรอน ทําอะไรตองรวดเร็วทันใจ รอไมได หงุดหงิด แม
เรื่องเล็กๆ นอยๆ เปนตน 

ข. ผูกโกรธ โกรธแลวไมลืม ไมใหอภัย อาฆาตพยาบาท คิดแกแคน พาลหาเร่ือง 
เปนตน 
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ค. ลบหลูคุณทาน ไมรูคุณคน ไมคิดแทนคุณ หาเหตุผลมาหักลางบุญคุณผูมีคุณ
อยูเสมอ เปนตน 

ง. ยกตนเทียมทาน ยกตนเองใหสูง กดผูอ่ืนใหต่ําลง ทําเทียม ตีเสมอบุคคลที่สูง
กวา คิดวาตนเองเหนือผูอ่ืน ไมเห็นความสําคัญของใคร เปนตน 

จ. ริษยา เห็นคนอ่ืนไดดี รูสึกไมสบายใจ หาทางติคนที่ไดดี หาเร่ืองติ ชอบติ
มากกวาชม ตัดรอนความดีของผูอ่ืน เปนตน 

ฉ. ตระหนี่ หวงแหน ไมเสียสละ ไมจายแมในคราวจําเปนที่จะตองจาย รูสึก
เสียดาย เม่ือตองจายเม่ือตองเสียสละ  ความหวงแหนนี้ รวมทั้งหวงลาภ ที่อยู
อาศัย บุคคล หรือความรู เปนตน 

3. โมหจริต หมายถึงอุปนิสัยพฤติกรรม เนนหนักไปในทางงมงาย โงเขลา ไมชอบใช
ปญญา หดหู ไมชอบใชเหตุผล มีลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออก 6 ประการ ไดแก 

ก. เซ่ืองซึมหดหู ทอถอย เฉื่อยชา งวงเหงาหาวนอน ทํางานไมเรียบรอย สะเพรา 
การงานคั่งคาง ไมรับผิดชอบ มีความเห็นผิด ไมสนใจเร่ืองความดีงาม ไมชอบ
ออกความเห็น เปนตน 

ข. ฟุงซาน ไมมีสมาธิ หลงๆ ลืมๆ เปนตน 

ค. รําคาญ หงุดหงิดใจกับความชั่วที่ไดกระทําไปแลว รําคาญใจกับความดีที่ยัง
ไมไดกระทํา เปนตน 

ง. ลังเลสงสัย ขาดปญญาไตรตรอง เขาใจอะไรๆ ไดยาก ไมใสใจธรรมะ ไมสนใจ
เหตุผล เปนตน 

จ. ยึดม่ันในความคิดเห็นของตน ยึดม่ันแบบงมงาย เห็นผิดทํานองคลองธรรม 

ฉ. ด้ือรั้น แมรูวาผิดก็ยังทํา วายากสอนยาก กลัวเสียศักด์ิศรี ไมยอมรับผิด ละทิฐิ
ยาก 

4. สัทธาจริต หมายถึงอุปนิสัยพฤติกรรม เนนหนักไปในทาง มีศรัทธา เลื่อมใส
โดยงาย มีลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงออก 7 ประการ ไดแก 

ก. ชอบบริจาคทรัพย สิ่งของ ชวยเหลือผูอ่ืน เปนตน 

ข. มีความมุงม่ันในการทําความดี หวังในผลบุญกุศลในการทําความดีนั้น เปนตน 

ค. ชอบฟงธรรม ศึกษาธรรมคําสอน วานอนสอนงาย เปนตน 
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ง. มองโลกในแงดี ยิ้มแยมแจมใส มีใจยินดีในความสุข ความสําเร็จของผูอ่ืนอยาง
จริงใจ เปนตน 

จ. ถอมตน ไมอวดโอในความดีของตน ไมชอบการชิงดีชิงเดน หรือแขงขัน ไม
สนใจลาภ ยศ ชื่อเสียง เปนตน 

ฉ. ไมมีมารยา เปนคนซื่อตรง ไมหลอกลวงเอาเปรียบ ไมพูดปด หนักเอาเบาสู 
เปนตน 

ช. เลื่อมใสในสิ่งที่ควรเลื่อมใส เชน เลื่อมใสในพระรัตนตรัย เคารพพอแม ครูบา
อาจารย อยางจริงใจ เปนตน 

5. วิตกจริต อุปนิสัยพฤติกรรม เนนหนักไปในทางวิตกกังวล ฟุงซาน มองโลกในแงราย 
เปนทุกขใจ รอนใจ ลังเลใจ มีลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงออก 7 ประการ ไดแก 

ก. ชอบพูดคุย พูดมากกวาทํา เพอฝนถึงอนาคต วาดวิมานในอากาศ เพอเจอ 
เปนตน 

ข. ชอบคลุกคลีกับหมูคณะ ไมมีความคิดเปนของตนเอง ตามใจหมูคณะ มัก
เกรงใจ ไมกลาขัดใจใคร เพราะเกรงเพ่ือนโกรธ เปนตน 

ค. ไมชอบทําบุญกุศล ไมมีระเบียบวินัย เปนตน 

ง. จับจด โลเล ทําๆ เลิกๆ ไมเปนชิ้นเปนอัน ชอบเปลี่ยนงาน เปลี่ยนไปเปลี่ยน
มาไมสิ้นสุด เปนตน 

จ. ฟุงซาน กลางคืนไมหลับนอน ชอบวางโครงการ วาดวิมานในอากาศ วางแผน
ไวอยางดีในเวลากลางคืน เปนตน 

ฉ. เกียจคราน แมกลางคืนจะวางแผนไวสวยหรู แตพอกลางวันกลับไมทําตาม
แผนที่วางไว เพราะเกียจคราน เปลี่ยนใจเสียกอน เปนตน 

ช. เจาความคิด เพอฝน อารมณไมม่ันคง ตื่นเตนงาย ลมเพลมพัด เด๋ียวดีเด๋ียว
ราย เปนตน 

6. พุทธิจริต อุปนิสัยพฤติกรรม เนนหนักไปในทางใชปญญา ไตรตรอง วิเคราะห ชอบคิด
หาเหตุผล วางแผน มีลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงออก 7 ประการ ไดแก 

ก. วางาย เชื่อฟงพอแม ครูอาจารย รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน พูดจาสุภาพ 
ความประพฤติเรียบรอย ไมกระดาง รูจักบุญคุณคน เปนตน 

ข. รูจักคบคน เลือกคบคน ชักนําเพ่ือนไปในทางที่ดี เปนตน 
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ค. รูจักประมาณในการกินอยู มีการไตรตรองในการใชจายกินอยู ประหยัด ไม
ประมาทในการดํารงชีวิต เปนตน 

ง. รอบคอบ วางแผนลวงหนากอนทํา ทํางานละเอียด เปนตน 

จ. อดทน มีความพยายาม ชอบคิดแกปญหา ไมกลัวปญหา เปนตน 

ฉ. ใชเหตุผล และสติปญญาในการพิจารณา และตัดสินปญหา เรียนรูไดเร็ว เปนตน 

ช. กลาหาญ ยอมรับความจริง ทําใจไดเกง เปนตน 
 
 สรุป ลักษณะทั้ง 6 จริต ไดดังตอไปน้ี 

ราคจริต 

(1) มายา   เจาเลห มีมารยา 

(2) สาไถย   โออวด 

(3) มานะ   ถือตัว 

(4) ปาปจฉตา   ประสงคไปในทางทุจริต 

(5) มหิจฉา   มีความปรารถนามาก 

(6) อสันตุฎฐิตา   ไมสันโดษ 

(7) สิงคะ   มีแงงอน 

(8) จาปลยะ   มีความโออา 

โทสจริต 

(1) โกธะ   มักโกรธ 

(2) อุปนาหะ   ผูกโกรธ 

(3) มักขะ   ลบหลูคุณทาน 

(4) ปลาสะ   ยกตนเทียมทาน 

(5) อิสสา   ริษยา 

(6) มัจฉริยะ   ตระหนี่โมหจริต 

(1) ถีนมิทธะ   เซ่ืองซึมหดหู 

(2) อุทธัจจะ   ฟุงซาน 
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(3) กุกกุจจะ   รําคาญ 

(4) วิจิกิจฉา   ลังเลสงสัย 

(5) อาทานัคคาหิตา  ยึดม่ันในความคิดเห็นของตน 

(6) ทุปปฏินิสสัคคิตา  ละทิฐิยาก 

สัทธาจริต (ศรัทธาจริต) 

(1) มุจาตจาคตา  บริจาคทรัพยเปนนิตย 

(2) อริยานัง ทัสสนกามตา ใครเห็นพระอริยะ 

(3) สัทธัมมัง โสตุกามตา ใครฟงพระสัทธรรม 

(4) ปาโมชช พหุลตา  เปนผูมากไปดวยความปราโมทย 

(5) อสถตา   เปนผูไมโออวด 

(6) อมายาวิตา   เปนผูไมมีมายา 

(7) ปสาทนีเยสุ ฐาเนสุ ปสาโท ความเลื่อมใสในฐานะทั้งหลายท่ีควรจะเลื่อมใส
วิตกจริต 

(1) ภัสสพหุลตา   พูดมาก 

(2) คณารามตา   ชอบคลุกคลีกับหมูคณะ 

(3) กุสลานุโยเค อรติ  หนายในการประกอบบุญกุศล 

(4) อนวัฎฐิตกิจจตา  เปนคนจับจด 

(5) รัตติธุมายนา  กลางคืนเปนควัน 

(6) ทิวาปชชลนา  กลางวันไมลุกเปนเปลว 

(7) หุราหุรัง ธาวนา  คิดพลานไปตางๆ นานา 

 ในคัมภีรวิสุทธิมรรค แปลขอ 5 และขอ 6 ตอเน่ืองกันวา กลางคืนคิดวางแผนการจะทํา
สิ่งตางๆ แตกลางวันกลับไมทําอยางที่คิดไว ดวยความเกียจคราน แชเชือนไปเสีย แตอาจพบ
การแปลขอ 6 นี้ ในบางแหงวา กลางวันไมเปนโพลง หมายความวา กลางคืนคิดวางแผนวาจะ
ทํา กลางวันก็ทํากิจตามที่คิดอยางเอาจริงเอาจัง 

พุทธิจริต 

(1) โสวจัสสตา   วางาย 
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(2) กัลยาณมิตตา  มีมิตรดีงาม 

(3) โภชเน มัตตัญุตา  รูจักประมาณในโภชนะ 

(4) สติสัมปชัญญะ  มีสติรอบคอบ 

(5) ชาคริยานุโยคะ  ประกอบความเพียร 

(6) สังเวชนีเยสุ สังเวคะ  สังเวชในที่ควรสังเวช 

(7) สังวิคคัสสะ โยนิโส ปธานะ ตั้ง (ใจ) ไวโดยแยบคายในสิ่งที่สังเวช 

 ในการคบหาสัมพันธกับผูอ่ืน เราสามารถสังเกตไดวาใครมีจริตอยางไร เพ่ือที่จะปฏิบัติ
ไดถูกตอง การสังเกตจริตปรากฏในคัมภีรวิสุทธิมรรค โดยสรุปใหสังเกต รายละเอียด 5 
ประการ ไดแก 

1. อิริยาบถ คือ ยืน เดิน วิ่ง นอน 

2. กิจ  คือ การงานที่กระทํา 

3. โภชนะ คือ อาหารที่รับประทาน 

4. ทัสสนะ คือ การฟง การดู การรับประทาน การแตงตัว การลูบไล 

5. ธรรมปวัตติ คือ ความประพฤติ เปนไปในธรรมตางๆ 

 อิริยาบถ กิจ โภชนะ ทัสสนะ (ขอ 1–4) คนวิตกจริตจะคลายคนโมหจริต คนพุทธิจริต
คลายคนโทสจริต คนสัทธาจริตคลายคนราคจริต จึงจะอธิบายไปพรอมกัน สวนธรรมปวัตติ 
หรือขอ 5 นั้น แตละจริตจะแตกตางกันไปตามที่ไดกลาวไปแลวในการสรุปจริตทั้ง 6 นั่นคือ 
โครงสรางลักษณะนิสัยที่เปนหลักชัดเจน จึงจะกลาวถึง อิริยาบถ กิจ โภชนะ ทัสสนะ ของคน
จริตตางๆ ดังนี้ 

1. คนพุทธิจริต และคนโทสะจริต 

อิริยาบถ เดินเร็ว จิกปลายเทา ดูทาทางรีบรอนในการเดินตลอดเวลาทั้งที่ความ
จริงไมไดรีบ นั่งตัวตรง เวลานอนปูที่นอนลวกๆ เวลาตื่นรีบลุกพรวด
พราด เวลานอนทอดกายเกะกะ ไมเก็บมือเก็บเทา 

การทํางาน ทํางานรวดเร็ว แตอาจไมเรียบรอย ทําพอใหเสร็จไป เชนการเขียน
หนังสือ ทําไดเร็ว แตอาจตกหลนไมสะอาด เส้ือผาเครื่องนุงหมไม
พิถีพิถัน 

การบริโภค ชอบอาหารรสจัด รับประทานคําใหญ และรวดเร็ว 
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ทัสสนะ เอาเรื่องเล็กนอยมาลบลางความดีสวนใหญ เชน เห็นรูปไมสวย เสียง
ไมไพเราะ อาหารรสชาติผิดปกติไป รอนหรือเย็นเกินไปเล็กนอย ก็
หงุดหงิด ชอบส่ิงแปลกใหม ตื่นเตน ไมชอบซํ้าซากจําเจ 

2. คนราคจริต และคนสัทธาจริต 

อิริยาบถ เดินเชื่องชา คอยๆ เดิน กรีดกราย แชมชอย รอยเทาเวาตรงกลาง ยืน
สงาผาเผย กาวยางละมุนละมอม นั่งเรียบรอย เก็บมือเทา นอน
เรียบรอย ตื่นก็ไมผลุนผลัน เก็บที่นอน ปูที่นอนตึงเรียบ 

การทํางาน ทํางานเรียบรอยทุกอยาง สะอาดสะอาน คอยๆ ทํา ไมรีบรอน 

การบริโภค ชอบอาหารรสกลมกลอม รสไมจัดเกินไป รับประทานอยางเรียบรอย 
ตะลอมขาวพอคํา ไมมูมมาม ไมรีบรอน 

ทัสสนะ ด่ืมดํ่าพอใจเม่ือไดเห็นส่ิงสวยงามถูกใจ เชน ดอกไมงาม ไดฟงเพลง
ไพเราะก็ซาบซ้ึง สัมผัสออนนุม ก็เคลิบเคลิ้ม ไมคิดถึงขอบกพรอง
อ่ืนๆ เม่ือพอใจในบางเรื่องแลว เม่ือจะจากไปก็ไปอยางอาลัยอาวรณ 

3. คนโมหจริต กับคนวิตกจริต 

อิริยาบถ เดินขยมตัว ลงสน รอยเทาหนักทางปลายและสน นั่ง–ยืน เหมอลอย 
งวงเหงาหาวนอนเสมอ เซ่ืองซึม เวลานอน มือเทาปายเปะปะ นอน
ด้ินไมเรียบรอย เม่ือตื่นนอน ก็ลุกเชื่องชางัวเงีย นอนอยูบนที่นอนพัก
หนึ่งจึงลุกขึ้นได 

การทํางาน ทํางานหยาบ ไมเรียบรอย ไมละเอียด การงานคั่งคาง ทําอยางขอไปที 
สุกเอาเผากิน ขายผาเอาหนารอด 

การบริโภค ไมคอยเลือกอาหาร ชอบรสอาหารไมแนนอน บริโภคมูมมาม หกเลอะ
เทอะ 

ทัสสนะ เวลารับอารมณใด มักไมคอยใสใจ เซ่ืองซึม ไมมีความคิดเห็นเปนของ
ตนเอง มักคลอยตามผูอ่ืน 

 การแบงเปน 6 จริต เปนการแบงแบบไมละเอียดพิสดาร หากแบงโดยพิสดารแลว จะ
ได 63 จริต บุคคลๆ หน่ึง มิไดมีจริตเดียว แตมีหลายๆ จริตปะปนอยู เพราะเวลาในการเวียน
วายตายเกิดน้ันยาวนานมาก สั่งสมสิ่งตางๆ มาตางๆ นานา แตจะมีจริตที่เดนกวาจริตอ่ืนๆ แม
เม่ือพระพุทธองคทรงแสดงเรื่องจริต จริยา จะมีพุทธประสงค เพ่ือใหสามารถเลือกวิธีปฏิบัติ
กรรมฐานใหเหมาะสมกับจริต อัธยาศัย เพ่ือกรรมฐานจะไดเจริญกาวหนา เชน ราคจริต ให
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การเกิดดับของจิต 

 จิตไมไดอยูคงที่ แตเกิดดับตลอดเวลา ในจิตดวงหนึ่งๆ มีการเกิดครบ 3 ขณะ ไดแก 
เกิดขึ้น (อุปาทะ) ตั้งอยู (ถีติ หรือ ฐิติ) และดับไป (ภังคะ) การเกิดขึ้น ตั้งอยู และดับไปของจิต
นี้ เปนความตอเน่ืองไมวาหลับหรือตื่น เม่ือจิตเกิดขึ้น หมายถึงจิตน้ีไดสืบทอดมาจากจิตดวง
เกาที่ดับลง จิตดวงหนึ่งๆ เม่ือเกิดขึ้น ตั้งอยู ชั่วขณะ แลวดับลง พรอมกับเปนปจจัยใหจิตดวง
ใหมเกิดขึ้นอีก จิตดวงใหมเกิดขึ้น ตั้งอยู เม่ือจะดับลง ก็เปนปจจัยใหจิตอีกดวงหน่ึงเกิดขึ้นอีก 
ดังน้ัน จิตทุกดวง เปนผลจากจิตดวงเกา ขณะเดียวกันก็เปนเหตุใหกับจิตดวงใหม ทําหนาที่
เปนทั้งเหตุ และผลในตัวเอง การเกิดดับของจิตเปนไปยืดยาว เปนกระแส แมตายไปหมด
สิ้นชีวิตนี้ กระแสจิตนี้ก็ไมไดหยุด การจะหยุดสืบตอของจิต มี 3 กรณี เทาน้ัน คือ 

1. เม่ือเปนพระอรหันต เขาสูพระนิพพาน เปน อนุปาทิเสสนิพพาน คือ ดับทั้งกิเลส และ
รูปนามขันธ 5 (สิ้นชีวิตรูปนาม) 

2. พระอนาคามีหรือพระอรหันต ที่ไดสมาบัติ 8 และเขานิโรธสมาบัติ หรือสัญญาเวทยิต
นิโรธ เม่ือออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธแลว กระแสจิตก็สืบตอดังเดิม การเขานิโรธ
สมาบัติจะดับทั้งจิต และเจตสิก พระอนาคามีบุคคล และพระอรหันตบุคคลตองเปนผูได
สมาบัติ 8 คือ สมบูรณทั้งรูปฌาน และอรูปฌานดวย 

3. ผูที่ไดรูปฌานที่ 4 (จตุตถฌาน) ไปเกิดเปนอสัญญีสัตว (พรหมลูกฟก) ในชั้นพรหม 
พวกนี้มีแตรูป (กาย) เทาน้ัน จึงมีขันธเดียว (รูปขันธ) เทาน้ัน ไมมีจิต 

 นอกจาก 3 กรณีดังกลาว กระแสจิตจะเกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป เสมอ 
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(ภาพจาก พุทธปรัชญาจากพระไตรปฎก โดย สุนทร ณ รังษี) 

 

 อุปาทะขณะ (อุปาทักขณะ) คือ เกิดขึ้น 

 ถีติขณะ (ฐิติขณะ)  คือ ตั้งอยู 

 ภังคะขณะ   คือ ดับไป 

 ในจิตดวงหนึ่งๆ ที่เกิดขึ้น ตั้งอยู และดับไปนั้น มีขณะยอยๆ 3 ขณะ คือ เกิดขึ้น ตั้งอยู 
ดับไป เชนกัน 
 
 

จิตกับกฎไตรลักษณ 

 การเกิดดับของจิต เปนส่ิงที่แสดงใหเห็นการตกอยูภายใตกฎไตรลักษณ หรือสามัญ
ลักษณะของจิต คือ 

 เปนอนิจจตา หรือ อนิจจัง ไมเที่ยง ไมเปนส่ิงคงที่อยูตลอดไป ตองเปลี่ยนแปรไป มี
เกิดขึ้น เปลี่ยนแปร แตกดับ 

 เปนทุกขตา หรือ เปนทุกข ไมอาจทนอยูในสภาพเดิมไดตลอดไป ดวยการบีบคั้นของ
เหตุปจจัย 

 เปนอนัตตา ไมมีตัวตน ปราศจากตัวตนที่เที่ยง 

 ในอนัตตลักขณสูตร พระพุทธองคทรงแสดงไววา 

 “.....สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปน อนัตตา”  

 เปนความสัมพันธชัดเจนวา ทุกส่ิงที่เปนอนิจจัง หรือไมเที่ยง ก็ตองเปลี่ยนแปลงสิ้นสูญ 
ไมอาจทนอยูในสภาพเดิมได ไมใชตัวตน เพราะมันไมเปนไปตามความปรารถนา หรือการ
บังคับบัญชาของเรา เราไมอาจสั่งการใหจิตหยุดเกิดดับ หรือไมอาจส่ังใหจิตเกิดแลวคงที่
ตลอดไป เพราะเปนธรรมชาติที่จิตเปนอนิจจัง ตองเปลี่ยน เพราะเปนทุกขัง ไมอาจคงทนอยู

ภังคขณะ

ภังคขณะ อุปาทขณะอุปาทขณะ 

ถีตขิณะ ถีตขิณะ
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สรุป 

 จิตเปนปรมัตถธรรม เปนสังขตธรรม มีธรรมชาติและลักษณะ ดังนี้ 

1. รูอารมณ 

2. รูไปไดไกล 

3. ไปดวงเดียว (รูอารมณทีละอยาง) 

4. เปนนามธรรม 

5. ตองมีวัตถุเปนที่เกิดอาศัย 

6. เปนประธานในการทํากิจทั้งปวง 

7. มีความวิจิตร – วิจิตรดวยตนเอง วิจิตรโดยการกระทํา 
– วิจิตรโดยการกระทํา 
– วิจิตรในการสั่งสมกรรมกิเลส 
– วิจิตรในการรักษาวิบาก 
– วิจิตรในการสั่งสมสันดาน 

จิต

เจตสิก

รูป

นิพพาน

ปรมัตถธรรม 

สังขตธรรม

อสังขตธรรม

ไตรลักษณ 
(สามัญลักษณะ) 
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8. เกิด–ดับ ตลอดเวลา 

9. เปนอนิจจตา ทุกขตา อนัตตา (ตกอยูภายใตกฎไตรลักษณ) 
  

คําถามประจําบทที่ 2 
 

1. จิต คืออะไร มีธรรมชาติอยางไร 

2. การกลาววา จิตวิจิตร หมายถึงอะไร 

3. มีสิ่งใดที่แสดงใหทราบวา จิตมีการสืบตอ 

4. หากเพ่ือนของทาน เปนคนเหลาะแหละ ทําส่ิงใดก็ทิ้งๆ ขวางๆ ทํางานหยาบ ชอบเพอ
ฝนถึงอนาคต เพ่ือนของทานนาจะมีจริตใด 

5. สิ่งใดที่แสดงวา จิตตกอยูภายใตกฎไตรลักษณ 

6. เปรียบการ เกิด-ดับ ของจิตกับสิ่งใดไดบาง 

7. การกลาววา “ฉันเห็นเขาเดินมาพรอมกับไดยินเสียงเขารองเพลง  ไดกลิ่นนํ้าหอมที่เขา
ใชเปนประจํา  โชยมาตามลมในขณะเดียวกัน”     
ถูกตองหรือไม  เพราะเหตใุด 

8. “เม่ือตายไป  วิญญาณก็ออกจากราง  ไปแสวงหาที่เกิดใหม” 
ขอความขางตนถูกตองหรือไม  เพราะเหตุใด 

9. การที่มีประสาทหูดี  แตไมมีเสียงมาปรากฏ  จะกลาววา มีสัททารมณ และ มีโสต
วิญญาณจิต ไดหรือไม 
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